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PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHI

Nome: FRANCES CONCEICAO DOS SANTOS 
CPF: 004.196.185-46 
Certidaon°: 23991727/2021 
Expedigao; 05/08/2021, as 14:16:19 
Validade; 31/01/2022 - 180 {cento e oitenta) dias, cd^ita^ 
de sua expedigao.

Certifica-se que FRANCES CONCEICAO DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF sob 
o n° 004.196.185-46, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA^AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
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Jf;..COSEUSE»mm
PODER JUDICIARIO 

JUSTIC^A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCIANA SANTOS NOVAES 
CPF: 027.561.605-39 
Certidao n®: 22859200/2021 
Expedi(?ao; 27/07/2021, as 13:20:53 
Validade: 22/01/2022 
de sua expedipao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que luciana santos novaes, inscrito(a) no CPF sob o n* 
027.561.605-39, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidapao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedipao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitaqao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA^AO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificapao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. eg)
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P03ER JUDICIARIO 
aUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome; IRANEIDE CERQUEIRA CAVALCANTE 
CPF: 777.745.585-00 
Certidaon°: 21521213/2021 
Expedigao: 09/08/2021, as 15:07:57 
Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigSo.

Certifica-se que IRANEIDE CERQUEIRA CAVALCANTE, inscrito{a) no CPF sob 
o n® 777.745.585-00, nAo CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidSo condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Con-c^rliagSo Previa.

1 AAKlJONAlt) DK NOTA.S r. PROTVyTOS DR lAUKO IJHITIRITAS • BA
Ru,llapb4.4l0-B*irroNOT0Hortionw-Uurod«FmlM-BA-CEP:4J.7Oi-3Si>l©KMf3TO! .
Fnw. (7l)30S^»753 • UbdieMtopiweioJjurodrtrehMffhotmaa^odfvlfeM^^^ftE.^ ' '

s*'
Carunco a dou ta que a copia a a rapnducao fiel do 
documantoeopla ^mplas apresentado.
Emol:R(2,6l FI8:RS1,8S FEC:RS0,71 Det;RS0,07 
PGE:R$0.10 HP;R$0,08 Tote!:RS5.40 f\ .ammm

£.4ESCREVENTE 
LAURO OE FREIIAS ~ BA 09/OB/2021 
UALIDO SOMENIE PARA UM DOCUMENTO

[a esstt

:1b£ - : cr j v},s .be

Conaulie salo(t): i494j)0SiS665-8 m
www.t|b8.|iJB.br/auteni]GldadAAA 1327275

http://www.tst.jus.br


TABKUONATt) DK VOTAS K PROITSTOS DK lAURU UR niRITAS • BA 
‘ Ru» IUKibi.410 • B»io« Noi'o Hi;rtiontf •• ljnn, de Prrit»i-BA • CEPi 43.701-330 

Foiic: (71) 3030-3753 - E-auH; tiMioiutopTOimo.l>urod(lT«ltugbacinEa«ixn

Csrtifico e dau (s qu« a copfa e a teproducao flef do 
documentocopla simples apresentado.
Emoi:R52.61 FIcRSl.BS FEC:RKl,71 DettRSM? 
PGE:RW,tO HP:R80.05 Iotal:R«,40 [ ^

ESCREUENIE
UURO DE FREITAS - SA 09/08/2021 
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO

Paq’'ia '! dc. 1

confere com

Ass:

'^fTERNET

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTARxi^^^

i
m/ngS) w.Consulte saloO); 149dJ106lS66e-2 

www.t]ba.lu8.b>/autenttcldadd\AA / 327276
I PODER JUDICIARIO 
I JUSTigA DO TR.AEALKO

Nome: LOURIANE SOUZA DA CONCEICAO 
CPF: 064.622.655-07 
Certidao n°: 21521032/2021 
ExpedigSo: 09/08/2021, as 15:07:06
Validade: 04/02/2022. - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se que LOURIANE SOUZA DA CONCEICAO, inscrito(a) no CPF sob 
o n° 064.622.655-07, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da ConsolidaQ^o das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta CertidSo sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estSo atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expediqao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagSo desta certidao condiciona-se a verificagSo de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www,tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAC IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagSo das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagdes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

irmados perante o Ministerio Publico do 
7onciliacao Previa.
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTJ^^,o4»'"°

PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

Nome: ANA LUCIA RAMOS SANTOS VILAS BOAS 
CPF: 033.091.065-51 
Certidaon°: 23990887/2021 
Expedigao: 05/08/2021, as 14:12:00 
Validade: 31/01/2022 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que ANA LUCIA RAMOS SANTOS VILAS BOAS, inscrito(a) no CPF 
sob o n° 033.091.065-51, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencies ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www,tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao.de Conciliagao Previa.
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PODER JUDICIAkIO --------
JUETICA DO TRAEALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA^'''^^V'^^,‘
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Nome: ADELSON DOS SANTOS RAMOS 
CPF: 916.325.445-04 
Certidaon°: 23161566/2021 
Expedigao: 29/07/2021, as 19:39:05
Validade: 24/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se que ADELSON DOS SANTOS RAMOS, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 916.325.445-04, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes ddsta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
eraolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
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